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Bericht vanuit het bestuur
Dit is de laatste nieuwsbrief van 2021. Het verenigingsjaar is bijna voorbij, corona gooide ook dit
jaar weer roet in het eten. Er zijn maar enkele activiteiten die doorgang konden vinden, we wilden
er graag meer. Alleen ons kerstprogramma staat nog op de agenda. Of dit kan doorgaan is op dit
moment nog onzeker en is mede afhankelijk van de ontwikkelingen van het coronavirus en de
maatregelen van de overheid, die een moeilijke taak heeft.
Bij deze nieuwsbrief is de kleurige uitnodiging voor de kerstmiddag en het voorlopige jaarprogramma voor 2022 bijgevoegd, uiteraard alles onder voorbehoud! Er kan altijd nog iets veranderen, maar de basis voor 2022 ligt vast. Bij alle activiteiten is een QR-code en legitimatiebewijs
bij binnenkomst verplicht!

Bingo
Op woensdag 21 januari 2022 hebben we onze eerste bingomiddag van het
nieuwe jaar. Het bestuur heeft besloten vanwege de prijsstijgingen voor de
inkoop van de prijzen om het bedrag van de bingokaarten te verhogen. Ook
is het de wens van het bestuur dat zoveel mogelijk mensen met een prijsje
naar huis gaan. Informatie volgt tijdens deze middag hoe we dat gaan doen.

Rabo Club Support
De Rabo ClubSupportcampagne heeft voor onze KBO het mooie bedrag
van € 237,27 opgebracht. Het bestuur
bedankt iedereen voor de stem die u
op de KBO heeft uitgebracht.

Kerstmiddag
We hopen het jaar af te sluiten met onze jaarlijkse sfeervolle kerstmiddag op vrijdag 17 december. Het programma dat in 2020 voor de kerst was gepland moest toen
worden geannuleerd, maar in goed overleg konden we het
verplaatsen naar 2021. Het belooft een sfeervolle muzikale
middag te worden. Alle informatie voor deze
middag vindt u op de bijgevoegde uitnodiging.
Vanwege corona kan het zijn dat het aantal
plaatsen minder is dan gebruikelijk! Kaarten
worden op basis van aanmeldingen verkocht,
en… vol is vol!
Namens het bestuur wens ik u allemaal fijne
feestdagen en een voorspoedig en gezond 2022.
Trudy Ligthart
Gaat u verhuizen of wilt u uw lidmaatschap opzeggen, bel 515893 of mail naar kbo-bovenkarspel@ziggo.nl

